
EVALUERING AF DANSK F21 

Kursusevalueringer: 

Kursusevalueringer for F21 er blevet udsendt til de respektive undervisere. Derudover har 

ankerlærerne afholdt evalueringer med de enkelte semestre, ligesom Astrid har været vært for 

et holdrepræsentantmøde. 

Ud af 129 studerende har 49 gennemført eller delvis gennemført evalueringerne, hvilket giver 

en svarprocent på 38. Det svarer til svarprocenten i E20, men er betydeligt lavere ift. tidligere 

semestres svarprocenter, og er vanskeligt at forstå som andet end Corona-relateret. 

Kurserne bliver generelt evalueret grundigt, særligt på 2. semester. Det vidner om et stort 

engagement i uddannelsen og gør evalueringerne anvendelige for os og er noget, som vi meget 

gerne må rose de studerende for ved lejlighed. De studerende udtrykker generelt tilfredshed 

med undervisningen, og der er ikke noget i evalueringerne, som jeg opfatter som alarmerende. 

Man får det generelle indtryk af evalueringerne, at kursernes niveau og omfang har været 

passende, at kurserne har givet et godt læringsudbytte, at formidlingen af stoffet og kursus-

materialet har understøttet de studerendes læring, og at læringsmål og eksamenskrav er blevet 

formidlet på en tilfredsstillende måde. Flere af kurserne – fx “Dansk fonetik og talesprog” (2. 

sem.), “Litteratursociologi” (Valgfag, 4. sem.) og “Retorik og argumentationsanalyse” (valg-

fag, 4. sem.) – har tydeligvis taget de studerende på sengen, men på en meget positiv måde. 

Der bliver rejst nogle enkelte problematikker, som vi bør være opmærksomme på: Eksamen i 

dansk grammatik og fonetik på 2. semester har taget opmærksomhed fra det medieviden-

skabelige projekt, og de studerende udtrykker en vis forvirring ang. indholdet i eksamen. Af 

referatet fra holdrepræsentantmødet fremgår det, at der er opstået et rygte om at denne eksamen 

er “farlig”, ligesom eksamen i Litteraturhistorie på 3. semester. Dem skal vi forsøge at mane i 

jorden. 

Mht. det præg, som Corona-pandemien har sat på undervisningen udtrykker de stude-

rende generelt forståelse. Vi får ros for at være blevet meget bedre undervisere på Zoom på kort 

tid. Det er flot. Flere nævner, at det er svært at holde motivationen på Zoom og anbefaler at vi 

har flere, korte 5. min. pauser. Vi bliver bl.a. rost for brugen af breakout rooms, men mange 

anfører, at der ikke er en tilfredsstillende “kultur” i dem. Det bliver også nævnt, at det gør en 

kæmpe forskel, om de studerende har kameraet tændt eller ikke. Endelig bliver brugen af et 

konkret redskab som Google Docs fremhævet som velfungerende i undervisningen. 

 

 



Projektevalueringer 

Der er indkommet 37 projektevalueringer på hhv. 2., 4. og 10. semester, hvilket er 10 mere end 

i F20, men 10 mindre end i E20. Af dem fremgår det, at der generelt er tilfredshed med den 

vejledning, de studerende er blevet tilbudt på Dansk i den forstand, at de fleste svar falder inden 

for “Helt enig”- eller “Enig”-kategorierne, i alt 66 %. De studerende giver udtryk for at de har 

fået god støtte metodisk, teoretisk og i arbejdsprocessen, og langt de fleste har været meget 

tilfredse med deres vejleders tilgængelighed. Man kan især hæfte sig ved at evalueringerne på 

4. semester generelt udtrykker mindre tilfredshed end på 2. og 10. semester, Her er svarene i 

“Helt enig”- og “Enig”-kategorierne nede på 54 %, og det er også her, vi finder de mest kritiske 

kommentarer fra studerende, som går på, at de studerende ikke har fået tilstrækkelig vejledning 

under projektarbejdet. På det kommende lærermøde vil vi derfor tage de generelle retningslinjer 

for, hvad de studerende kan forvente af vejlederne op som et punkt. 

 

Semesterevalueringer 

Semesterevalueringen er blevet besvaret helt eller delvist af 41 studerende ud af 127, dvs. 34 

%. Det ligger på højde med F20 og E20, men er væsentligt lavere end tiden før Corona, hvor 

ca. 60 % besvarede evalueringen. Af de 41 kommer 20 fra 2. semester, 15 fra 4. semester, 2 fra 

8. semester og 4 fra 10. semester. Mens markant flere fra 2. semester har besvaret evalueringen 

er det en del færre på 8. og 10. semester. De studerende giver generelt udtryk for, at de har fået 

et udmærket fagligt udbytte af studiet, men der er et fald i vurderingen af det samlede udbytte 

af semesteret, som vi skal være opmærksomme på: 7 % angiver, at det samlede udbytte af 

semestret har været meget stort (19 % i F20), 34 % af det har været stort (31 % i F20), 37 % at 

det har været middel (41 % i F20), 17 % at det har været lille (6 % i F20) og 2 % at det har 

været meget lille (3 % i F20). 

Mht. arbejdsindsats anfører 17 %, at de har brugt mere end 40 t. pr. uge på deres studium, 

37 %, at de har brugt 30-40 t., 29 %, at de har brugt 20-30 t., 10 %, at de har brugt 10-20 t., og 

5 %, at de har brugt mindre end 10 t. Mens en del af vores studerende tilsyneladende bruger 

mere tid på deres studium, bruger en anden del mindre på det, end vi tidligere har set. Forskellen 

er særlig tydelig mellem 2. og 4. semester: På 2. semester bruger 68 % af de studerende mere 

end 40 t. eller 30-40 t. På 4. semester er dette tal faldet til 27 %, mens 67 % bruger 20-30 t. Vi 

skal derfor særligt fremhæve forventningen om fuld studieaktivitet for de studerende på 3. 

semester og frem. 

Ellers kan man hæfte sig vd, at næsten alle studerende på 2. og 4. semester skrev projekter 

i grupper, hvilket er positivt fagligt og socialt, og at 2 ud af 41 studerende skrev projekt i 



samarbejde med en ekstern virksomhed. Denne mulighed skal vi arbejde på at synliggøre og 

understøtte for de studerende. ingen studerende mens alle de specialestuderende på 10. semester 

skrev alene. Mht. informationsniveauet på uddannelsen giver 66 % af de studerende udtryk for 

at de er “Helt enig” eller “Enig” i, at de er blevet velinformeret om praktiske forhold, hvilket 

må anses for tilfredstillende. 

 

Uddannelsesevaluering 

Da der kun er 4 respondenter, skal man være varsom med at drage store konklusioner på uddan-

nelsesevalueringen. Det er godt at se, at de oplever en “Meget tydelig” eller “Tydelig” 

“sammenhæng og progression mellem uddannelsens moduler/kurser”. Respondenterne mener 

alle, at “universitetets vejledning ift. erhvervs- og karrieremuligheder” ligger til middel og 

peger på nogle af de problemer, vi er meget opmærksomme på og forsøger at arbejde med. Mht. 

spørgeskemaets udformning kan det undre, at hele tre spørgsmål angår PBL. 

 

Foruden de ovenstående skriftlige evalueringer, som er blevet diskuteret i studienævnet, har 

studienævnets næstformand afholdt et holdrepræsentantmøde. De emner, der blev diskuteret på 

mødet er blevet behandlet af studienævnet. Derudover har ankerlærerne afholdt en mundtlig 

evaluering på de enkelte semestre, som der er blevet tilsendt referater af til studienævnet. 

 

Tak til alle der har deltaget i evalueringerne. Evalueringerne er en stor hjælp i vores arbejde 

med at gøre Dansk til et endnu bedre studie. 

 

Jens Lohfert Jørgensen 

Studienævnsformand for Dansk 


